
 
แบบ ปค. ๔ 

ส ำนักปลัดเทศบำล เทศบำลต ำบลพันนำ 
รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 

ส ำหรับระยะเวลำด ำเนินงำนสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยำยน พ.ศ.๒๕๖๒ 

องค์ประกอบกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป 

๑. สภำพแวดล้อมในกำรควบคุม 
๑.๑ กิจกรรมด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล 
      มีความเสี่ยงที่เกิดข้ึนคือ 
    ๑. การบรรจุแต่งตั้งไม่เป็นไปตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
    ๒. การพัฒนางานของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง
ยังไม่เหมาะสมและขาดความต่อเนื่อง 
    ๓. มีการโยกย้าย สับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ภายในบ่อยท าให้
ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 
    ๔. ระเบียบ หลักเกณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
๑.๒ กิจกรรมด้ำนงำนสำรบรรณ มีความเสี่ยงที่เกิดข้ึน คือ 
    ๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรอบคอบในการรับ-ส่ง หนังสือ 
ราชการท าให้การจัดเก็บและน าส่งหนังสือราชการผิดพลาด 
    ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานไม่ได้ลงทะเบียน 
รับ-ส่งหนังสือทันทีท่ีได้รับหนังสือหรือไม่ได้ตามงานท าให้ 
หนังสือไม่มีเลขหนังสือในระบบ 
   ๓. การค้นหาหนังสือราชการ ระเบียบ กฎหมาย ในระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ต้องใช้เวลามากและบางครั้งหาไม่เจอ 
   ๔. จัดเก็บแยกประเภทหนังสือแต่ละแฟ้มไม่ตรงตามชื่อเร่ืองหนังสือ 

๑.๓ กิจกรรมด้ำนงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  
มีความเสี่ยงที่เกิดข้ึน คือ 
   ๑. ค าสั่งแบ่งงานมอบหมายภารกิจไมช่ัดเจนส าหรับการ 
ปฏิบัติหน้าที ่การมอบหมายหนา้ที่ในการดูแล บ ารุงรักษา 
ทรัพย์สิน เครื่องมืออุปกรณ์ในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ 
  ๒. เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู ้ความชัดเจน ขาดประสบการณ์ 
ในการช่วยเหลอืประชาชนขาดการอบรม เร่ืองการฝึกซ้อมให ้
ความช่วยเหลือประชาชน 
๑.๔ กิจกรรมด้ำนงำนสงเครำะห์ผู้สูงอำย ุผู้พิกำร ผู้ป่วยตดิ 
เชื้อและผู้ด้อยโอกำส มีความเส่ียงที่เกดิขึ้น คือ 
  ๑. ระบบข้อมูลต่างๆ ยังไม่ตรงกับข้อมูลในระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริม ฯ 

ผลกำรประเมิน 
ส านักปลัด แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน 
ออกเป็น ๗ งาน คือ 
- งานบริหารทั่วไป 
- งานกิจการสภา 
- งานการเจ้าหน้าที่ 
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
- งานพัฒนาชุมชน 
- งานนิติการ 
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
   สภาพแวดล้อมของการควบคุมส านักปลัดใน 
ภาพรวมมีความเหมาะสมและมีส่วนท าให้การควบคุม 
ภายในมีประสิทธิผล อย่างไรก็ตามโครงสร้างของส านัก
ปลัดเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ จ าเป็นต้องมีการปรับสาย
การบังคับบัญชาให้มีความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน
ภายใน เพ่ือให้สามารถรองรับการด าเนินงานในอนาคต
ได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

 



 
-๒- 

แบบ ปค. ๔ 

องค์ประกอบกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป 

๒. กำรประเมินควำมเสี่ยง 
   ๒.๑ กิจกรรมด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล 
      เกิดความเสี่ยงจากการบรรจุแต่งตั้งไม่เป็นไปตามแผน 
อัตรากาลัง ๓ ปี การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างยังไม่เหมาะสม ขาดความต่อเนื่อง ขาด
กระบวนการสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน มีการ
โยกย้าย สับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ภายในบ่อยท าให้ขาดความ
ต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 
๒.๒ กิจกรรมด้ำนงำนสำรบรรณ 
     ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานที่ขาดความชัดเจนท าให้
งานเกิดความล่าช้าและคลาดเคลื่อน 
 

การประเมินความเสี่ยงในส านักปลัด อยู่ในระดับที่มี
ความเหมาะสมครอบคลุมทุกด้านมากขึ้นกว่าการ
ประเมินครั้งก่อน เพราะมีการก าหนดวัตถุประสงค์
ระดับส่วนงานและระดับกิจกรรมการท างานที่
สอดคล้องกันมากข้ึน เน้นในกิจกรรมย่อยและ
ติดตามควบคุมในแต่ละส่วนงานเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ต้อง
อาศัยความร่วมมือทั้งจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และ 
พนักงานจ้างทุกระดับอย่างจริงจัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓- 
แบบ ปค.๔ 

องค์ประกอบกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป 

๒.๓ กิจกรรมด้ำนงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
     ความเสี่ยงเกิดจากจากค าสั่งมอบหมายภารกิจไม่ชัดเจน
เจ้าหน้าท่ีขาดประสบการณ์ในการช่วยเหลือประชาชน ประกอบกับ
ขาดการส ารวจสภาพแวดล้อมภายนอกและขาดระบบการตดิต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในการเฝ้าระวังการช่วยเหลือ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยต่าง ๆ 

 ๒.๔ งำนด้ำนกำรสงเครำะห์เบี้ยผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ผู้ป่วย
ติดเชื้อและผู้ด้อยโอกำส 
     ความเสี่ยงจากระบบการจัดเก็บข้อมูลที่มีอยู่ไม่ตรงกับ
ข้อมูลในระบบสารสนเทศของกรมฯ และผู้มีสิทธิรับเบี้ยยัง
ชีพมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่และเลขท่ีบัญชี แล้วไม่แจ้งให้
เจ้าหน้าที่ทราบ 
 ๒.๕ กำรจัดกิจกรรมกำรจัดท ำประชำคมแผนพัฒนำสำมป ี

     ความเสี่ยงเกิดจากการท าแผนพัฒนาที่กว้างเกินไป
ไม่ได้ระบุกลุ่มเป้าหมายที่ชัด และมีงบประมาณไม่
สอดคล้องกับแผนที่ก าหนด 
๒.๖ กิจกรรมด้ำนงำนนิติกำร 
     ความเสี่ยงเกิดจากเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบด้านกฎหมาย
ศึกษาระเบียบกฎหมายมาแต่ไม่สอดคล้องกับลักษณะงานที่
ปฏิบัติและระเบียบ กฎหมายไม่เป็นปัจจุบันซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร 

 



๓. กิจกรรมกำรควบคุม 
๓.๑ กิจกรรมด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล 
     - ส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตร
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ระเบียบแนวทางปฏิบัติอย่าง
สม่ าเสมอและถ่ายทอดให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
    - ปรับปรุงกรอบอัตราก าลังให้เหมาะสมกับงบประมาณ
ปริมาณงานหรือภารกิจที่ปฏิบัติจริง 
   - ศึกษาระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้แม่นย า
เพ่ือการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องเพ่ือไม่ให้เกิด
ข้อผิดพลาด 
๓.๒ กิจกรรมด้ำนงำนสำรบรรณ 
   - ปรับปรุงค าสั่งมอบหมายงานให้มีความชัดเจน กรณีท่ี 
เจ้าหน้าที่ไม่อยู่ ให้มีผู้ท าหน้าที่แทนเพ่ือไม่ให้งานหยุดชะงัก 

 
 

    กิจกรรมการควบคุมของส านักปลัดอยู่ในระดับที่ 
มีความเหมาะสมพอสมควร และครอบคลุมทุกด้านมาก 
ขึ้นกว่าการประเมินครั้งก่อน โดยมีการเน้นการก าหนด 
วัตถุประสงค์ระดับส่วนงานและระดับกิจกรรมย่อย 
แยกเป็นปัจจัยภายในมีการประชุมติดตามและปรับปรุง 
ระบบงานระหว่างผู้บริหาร พนักงานและพนักงานจ้าง 
เป็นประจ าทุกเดือน ทาให้เจ้าหน้าที่ รู้คน รู้บทบาท 
หน้าที่และความรับผิดชอบมากข้ึน ส าหรับปัจจัย 
ภายนอกมีการประชุมประจ าเดือนระหว่างผู้บริหาร 
ผู้น าหมู่บ้าน สมาชิกสภา เพ่ือประชาสัมพันธ์ชี้แจงการ 
ด าเนินงานของเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบอยู่เสมอ 
แต่ต้องมีการติดตามผลอย่างสม่ าเสมอและ ต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๔- 
แบบ ปค.๔ 

องค์ประกอบกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป 

   - เจ้าหน้าที่ต้องติดตามและประสานงานกับทุกส่วนงาน 
เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและทันต่อเวลา 
   - ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารราชการจากหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้องทางระบบอินเตอร์เน็ตทุกวัน 
  - จัดทาทะเบียนคุมแฟ้มหนังสือราชการอย่างชัดเจน 
๓.๓ กิจกรรมด้ำนงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
  - ปรับปรุงคาสั่งมอบหมายให้มีความชัดเจน ภารกิจใน 
การดูแลรักษาทรัพย์สิน ทะเบียนควบคุมการเบิกจ่าย
ทรัพย์สินวัสดุ อุปกรณ์ กรณีไม่มีผู้ท าหน้าที่แทนเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
  - จัดฝึกอบรมทบทวนการปฏิบัติงานโดยการทดสอบ 
สมรรถภาพร่างกาย และฝึกซ้อมการใช้อุปกรณ์เป็นประจ า
อย่างน้อยสามเดือน/ครั้ง 
๓.๔ กิจกรรมด้ำนกำรสงเครำะห์ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ผู้ป่วย
ติดเชื้อและผู้ด้อยโอกำส 
๓.๕ กิจกรรมกำรจัดทำประชำคมแผนพัฒนำสำมปี 
   - ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพ้ืนที่ให้ประชาชน 
ตระหนักเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่นให้แต่ละหมู่บ้านก าหนดกฎ ข้อบังคับให้
ประชาชนเข้าร่วมอย่างน้อยครัวเรือนละ ๑ คน หากไม่เข้า
ร่วมจะเกิดผลอย่างไรบ้างหรือมีบทก าหนดโทษอย่างไรบ้าง 
  - จัดล าดับความส าคัญก่อนหลังของปัญหาในการบรรจุไว้
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  - รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ 
ในการเข้ามาช่วยคิดช่วยท าในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 

 

 
 
 
 
 
 



 
-๕- 

แบบ ปค.๔ 

องค์ประกอบกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป 

    ๓.๖ กิจกรรมด้ำนงำนนิติกำร 
ปรับปรุงค าสั่งแบ่งงานให้ชัดเจนกรณีผู้รับผิดชอบไม่อยู่
ให้มอบหมายให้ผู้อ่ืนปฏิบัติงานแทน ส่งเจ้าหน้าที่เข้า
อบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และจัดให้
มีระบบการตอบคาถามเพ่ือการแก้ไขปัญหาเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน 

 

   ๔. สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
๔.๑ นาระบบอินเตอร์เน็ตเข้ามาใช้ในการบริหารและ
การปฏิบัติงานราชการของเทศบาล 
   - ส านักงานปลัดมีการติดตามข้อมูลข่าวสาร หนังสือ 
สั่งการ ระเบียบ ข้อบังคับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
สามารถปฏิบัติงานทันต่อสถานการณ์และเวลาที่ก าหนด
มากขึ้น อีกทั้งยังประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ 
ข้อมูลข่าวสารและให้ความร่วมมือในการดาเนินกิจกรรม
ของหน่วยงานเป็นอย่างดีด้วย 
๔.๒ การประสานภายในและภายนอกสานักงานปลัด 
   - การติดต่อประสานงานกับหนว่ยงานภายนอก โดย 
การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของ
ท้องถิ่นให้ตรงกับความต้องการของประชาชน ในพื้นที่อย่างแท้จริง โดย
ประสานงานทางโทรศัพท ์โทรสาร เสียงตามสายหมู่บา้นและเสียงตามสาย
ของหน่วยงานราชการ 
    - มีการปรับปรุงค าสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจน และ 
แจ้งเวียนให้ทุกคนทราบ 
    - ติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบปฏบิัติต่าง ๆ และ 
แจ้งเวียนเพื่อถอืปฏบิัติอยา่งชัดเจน 

 
     ในภาพรวมระบบสารสนเทศและการสื่อสารของ 
ส านักปลัด มีความเหมาะสมครอบคลุมทุกด้าน ท าให้ 
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น 
ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม 
ต่อความต้องการของผู้ใช้และผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งมีการ 
จัดหาอุปกรณ์ในการพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากรและ 
รูปแบบการสื่อสารให้ทันสมัย สะดวกต่อผู้ใช้งานผ่าน 
ระบบเครือข่าย รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ทั้งภายใน 
และภายนอก มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตทั้ง 
ไลน์และเฟซบุ๊ก และให้โอกาสเจ้าหน้าที่ได้ศึกษาอบรม 
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ เพ่ือปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

๕. กำรติดตำมประเมินผล 
    ใช้แบบสอบทานเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลเพื่อ
สอบทานการปฏิบตัิงานอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบตัิ
หัวหน้างานและปลัดเทศบาลต้องติดตามก ากับดูแล เพื่อให้การ
ด าเนินงานของส านักปลดัเป็นไปตามแผนการด าเนินงาน
ประจ าปี 

 
     การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ 
ส านักปลดั ถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตาม 
ประเมินผลการควบคมุภายใน ซึ่งก าหนดในเอกสาร 
ค าแนะน าการจดัท ารายงานตามระเบียบถือว่าม ีความ 
เหมาะสมและเป็นท่ีน่าพอใจมากข้ึน 

 
 



-๖- 
แบบ ปค.๔ 

ผลกำรประเมินโดยรวม 
               ส านักปลัด มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะ ท า
ให้การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการ
ควบคุมเพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน ดังนี้ 
              ๑. กิจกรรมด้านการบริหารงานบุคคล การบรรจุแต่งตั้งไม่เป็นไปตามแผนอัตรากาลัง ๓ ปี การ พัฒนา 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างยังไม่เหมาะสมและขาดความต่อเนื่อง ขาดกระบวนการสร้างขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติงาน มีการโยกย้ายสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ภายในบ่อยท าให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 
              ๒. กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ ระบบเสียงไร้สายของเทศบาลใช้งานไม่ได้เป็นบางจุด ท าให้การ 
ประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงและไม่ต่อเนื่อง 
              ๓. กิจกรรมด้านงานสารบรรณ ระบบการค้นหาหนังสือราชการจากหน่วยงานอื่นยังล่าช้าหากมีข้อ 
ราชการด่วนจะท าให้ปฏิบัติงานไม่ทันต่อก าหนดเวลา 
              ๔. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไม่สามารถพยากรณ์ 
ล่วงหน้าได ้ประกอบกับขาดแคลนก าลังเจ้าหน้าที่และวัสดุ อุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่
เพียงพอ 
             ๕. กิจกรรมการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเชื้อและผู้ด้อยโอกาส ระบบข้อมูลที่มีอยู่ไม่ตรง 
กับข้อมูลในระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมฯ เนื่องจากผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเชื้อ บางคนไม่ได้อาศัยอยู่
จริงในพ้ืนที่ท าให้การประสานข้อมูลกรณีการเสียชีวิต การย้ายที่อยู่หรือกรณีบัตรประจ าตัวหมดอายุท าให้ข้อมูล 
การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพยังมีความเสี่ยง 
             ๖. กิจกรรมการจัดทาประชาคมแผนพัฒนาสามปี เนื่องจากประชาชนไม่เห็นความส าคัญของการ 
ประชุมชาคมในทุกระดับ ขาดการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการประชาคมว่าประชาชนได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการ 
ท าประชาคมในระดับต่างๆ ประกอบการประชาชนมีทัศนคติต่อการประชาคมคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้น าท้องถิ่น
สมาชิกสภาฯจะต้องเป็นผู้ด าเนินการ 
๗. กิจกรรมด้านงานนิติการ ระเบียบ กฎหมายไม่เป็นปัจจุบันทาให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เกิดความล่าช้า
หมู่บ้านและเสียงตามสายของหน่วยงานราชการ 
      - มีการปรับปรุงคาสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจน และแจ้งเวียนให้ทุกคนทราบ 
      - ติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ และแจ้งเวียนเพื่อถือปฏิบัติอย่างชัดเจน 
 
 
 
 
 
 



-๗- 
แบบ ปค.๔  

            ๕. กำรติดตำมประเมินผลใช้แบบสอบทานเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลเพื่อสอบทานการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหัวหน้างานและปลัดเทศบาลต้องติดตามก ากับดูแล เพ่ือให้การ
ด าเนินงานของส านักปลัดเป็นไปตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของหน่วยงานการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในของส านักปลัด ถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งก าหนดในเอกสาร 
ค าแนะน าการจัดท ารายงานตามระเบียบถือว่ามี ความเหมาะสมและเป็นที่น่าพอใจมากขึ้น 
 

ลงชื่อ                                            ผู้รายงาน 
                                                  (นางสาวกรวรรณ  พรหมศิริ) 

หัวหน้าส านักปลัด 
วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


